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H O T Ă R Â R E 
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului 

a unei suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi a terenului 
aferent  acesteia situate în complexul comercial Micro XIV, strada Aleea      

Scolilor, municipiul Buzău 
  
 
 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
  Având în vedere: 
      - expunerea de motive a viceprimarului cu atribuţii de primar al municipiului 
Buzău, înregistrată sub nr. 80/CLM/2016, prin care se propune atestarea 
apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unei suprafeţe locative cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă, situată în complexul comercial Micro XIV, 
strada Aleea Scolilor, municipiul Buzău; 
      - raportul Direcţiei Evidenţă - Administrare Patrimoniu, Cadastru şi 
Transporturi Locale, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 
      - prevederile art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- prevederile art. 121, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a adminisraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
Art.1.- Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului a 

suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situată în complexul 
comercial Micro XIV, strada Aleea Scolilor, municipiul Buzău, cu suprafaţa 
construită de 51,59 m.p., suprafaţa utilă de 36,38 m.p. şi a terenului aferent în 
suprafaţă de 52,00 m.p., suprafaţă prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2.- Viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Buzău, prin 

intermediul Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi 
Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
                                     consilier Fănică Bârlă 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                     CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                           SECRETARUL 
                                                                    MUNICIPIULUI BUZĂU,                          
                                                                           Ştefan Nedelcu 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 31 martie 2016  
Nr.  58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în şedinţa din data de 31 martie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. 
(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 17 voturi pentru, 1 abţineri şi 5 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 


